Hoe vraagt u toegang tot het CPMS aan?
Om toegang te krijgen tot het CPMS, moeten de volgende stappen worden gevolgd:
1.
Beschik over of maak uw persoonlijke EU LOGIN; Klik voor officiële handleiding
hier
2.
Voeg uw mobiele telefoonnummer toe aan EU Login als dubbele authenticatie
methode; Klik voor Officiële handleiding hier
3.

Vraag toegang tot het CPMS aan voor ERN ReCONNET met specifieke ROL;

4.

Log in in het CPMS.

Een gedetailleerde video-handleiding is ook te vinden op de volgende link: CPMS Videoanimatie handleiding.
In deze handleiding presenteren we de stappen die nodig zijn om toegang tot het CPMS
aan te vragen voor een gastgebruiker.
U kunt de gastgebruikers-account gebruiken om bij te dragen aan een panel of om een
nieuw panel aan te maken. Houd er rekening mee dat de gastgebruikers-account een
tijdelijke account is. Als u dit nog niet hebt gedaan, raden wij u aan contact op te nemen
met de helpdesk: helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it of ERN ReCONNET
ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it om u te helpen.

Hoe maak ik een EU Login aan?
Om een EU Login aan te maken, volgt u de onderstaande stappen:
1.

Ga naar de volgende Link
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

1.
Vul de gegevens in op het formulier en klik vervolgens op de knop "maak
een account aan" aan het einde van het formulier en wacht op de
bevestigingsmail.

Hoe uw mobiele telefoonnummer toevoegen als dubbele
authenticatie voor EU Login
Om CPMS te kunnen gebruiken, moet u een EU Login hebben met dubbele
authenticatie.
1. Ga naar de volgende Link: https://webgate.ec.europa.eu/cas en log in met uw EU
Login account.
2. Na de Login, klik op het icoon “

” rechtsboven en selecteer “My Account”.

3.

Klik dan op “Manage my mobile phone numbers”.

4.

Voeg uw telefoonnummer toe.

5.
Zodra u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u een bericht via sms en
wordt uw gsm-nummer gekoppeld aan uw EU-loginaccount.
Telkens wanneer u toegang krijgt tot het CPMS, wordt u gevraagd om uw
wachtwoord en een eenmalige verificatiecode toe te voegen die naar uw mobiel
worden gestuurd.
U kunt ook de EU Login Mobile App downloaden via uw app store op uw mobiel
en SCAN QR CODE gebruiken om veilig in te loggen met EU Login.
Voor meer informatie over de dubbele authenticatie verwijzen wij u naar de
officiële
EU-handleiding.
https://europa.eu/regions-and-cities/set-eu-login-two-factor-authentication_en

Hoe vraagt u toegang voor CPMS aan
Om toegang tot CPMS te krijgen, volg de volgende stappen:

1.

Ga naar de volgende link https://cpms.ern-net.eu/login/

2. Klik op de link aan de rechterkant “To request authorisation to use CPMS”.

3. Login met uw EU Login.

4. Bij de eerste stap “select application”, selecteer CPMS en klik op Step2.

5. In de stap "Select organisation" zoekt u de instelling waar u deel van uitmaakt. U kunt
scrollen of zoeken met "Search text box" en druk vervolgens op Enter op het
toetsenbord om te zoeken

Indien u geen deel uitmaakt van een ERN en u wenst deel te nemen of een panel
te creëren met CPMS, raden wij u aan hulp te vragen via de helpdesk e-mail op
helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it

6. Na selectie van de ERN moet u een land selecteren.

7. Bij deze stap selecteert u: 0000 Guest Access.

8. Bij deze stap selecteert u de rol die u wilt hebben in de CPMS applicatie. Meestal
wordt alleen HP (Healthcare Provider) gekozen. Andere rollen worden gebruikt voor
administratieve doeleinden of data analyse.

Controleer het verzoek en klik op “Submit” om toegang te vragen.

Daarna moet u wachten op een beheerder om uw goedkeuring te bekijken en te
accepteren. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht zodra het goedkeuringsproces is
voltooid.
Wij adviseren u contact op te nemen met de helpdesk helpdesk.reconnet@aopisa.toscana.it of ERN ReCONNET ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it voor ondersteuning.

